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ZESTIG JAREN
NEDERLANDSE DENDROLOGISCHE VERENIGING

Het zestigjarig jubileum van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (N .D.V .) in 1984
is aanleiding geweest tot het schrijven van dit overzicht.
Het is verheugend, dat in Dendraflora- het orgaan van de N.D. V. en de Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen- dit overzicht van 60 jaar N.D.V . wordt geplaatst. In
dit artikel is getracht de belangrijkste gebeurtenissen in die periode te beschrijven. Er is gebruik gemaakt van de Jaarboeken van de N.D.V. (van 1925 tot en met 1961), notulen van
bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, het archief van de N .D.V. en opmerkingen van
een aantal bij de vereniging betrokken personen .
Uit de veelheid van gegevens is uit praktische overwegingen een indeling in hoofdstukken
gemaakt, die steeds een periode van tien jaar beslaat.
Het begin

/

De N.D.V. is ontstaan in een periode toen er grote verwarring heerste in de naamgeving
van de in Nederland voorkomende houtige gewassen . De kwekers volgden in die dagen
verschillende boeken en prijscouranten van bekende binnen- en buitenlandse firma's.
Om te komen tot de oprichting van een organisatie, die eenheid in de naamgeving zou bevorderen, werd al in 1902 een poging gedaan door J. Leendertz Czn en de bekende tuinarchitect Leonard A. Springer. Zij nodigden een twintigtal vakmensen uit in Utrecht om deze materie te bespreken. Noch dit initiatief, noch de latere pogingen, die door Dr. J. Valckenier Suringar- docent in de dendrologie aan de Rijks Tuinbouwschool te Wageningen
- werden ondernomen, hadden succes.
Op de Grote Keuring van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde in september 1923 te Amsterdam zond de Nederlandsche Boomkweekersvereeniging een grote collectie takken in voor een juiste opnaamstelling . De bestaande verwarring bleek op deze keuring weer zeer duidelijk. De juryleden S.G.A. Doorenbos, plantsoenmeester bij de gemeente Utrecht, W.J. Hendriks, boomkweker-bedrijfsleider bij de
firma K. van Nes & Zonen te Apeldoorn en Leonard A. Springer namen naar aanleiding
van deze keuring het initiatief om te komen tot een commissie, die voorbereidingen moest
treffen voor het oprichten van een dendrologische vereniging. Er werd de medewerking gevraagd van Prof. Dr. J. Valekenier Suringar, sedert 1918 Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool in de Toegepaste Systematiek en Plantengeografie en tevens Directeur van het
Arboretum te Wageningen, die gaarne bereid was mee te werken. Leonard A. Springer
werd voorzitter en W .J. Hendriks secretaris van deze commissie.
Een klein jaar later, op 3 juni 1924, verspreidde de commissie een circulaire onder boomkwekers, hoofden van plantsoenendiensten en tuinarchitecten "tot oproeping tot eene
oprichtingsvergadering". Tijdens deze vergadering, gehouden op 10 juni 1924 (11 juni in
Jaarboek 1925 is onjuist) in hotel "De Wereld" te Wageningen werd de Nederlandse Dendrologische Vereniging opgericht. Ter plaatse werden 19 personen lid. Het eerste bestuur
werd gevormd. Ondanks enkele persoonlijke bezwaren, vooral vanwege zijn leeftijd (69
jaar), werd Leonard A. Springer voorzitter. S.G.A. Doorenbos werd vice-voorzitter en
W.J. Hendriks secretaris-penningmeester. Tot bestuursleden werden gekozen O.A. Keessen, boomkweker te Aalsmeer, M. de Koning, houtvester bij de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem, A.J. van Laren, hortulanus te Amsterdam en P.L.M. van der
Bom, boomkweker te Oudenbosch.
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De vereniging stelde zich ten doel: het bevorderen van de dendrologie, het verbeteren van
de nomenclatuur van houtige gewassen en het bevorderen van het onderwijs in de dendrologie.
Tijdens de eerste vergadering werd de voor de vereniging zo belangrijke Nomenclatuurcommissie opgericht. Prof. Dr. J . Valekenier Suringar werd voorzitter en W.J. Hendriks
secretaris. Tot leden werden benoemd Ir. J. T .P . Bijhouwer, medewerker aan het Laboratorium voor Plantensystematiek in Wageningen, P. den Ouden, boomkweker te Boskoop
en Leonard A. Springer.
De nog jonge vereniging besloot meteen al een jaarboek uit te geven. Hiervoor werd een
Redactiecommissie ingesteld, die werd gevormd door Prof. Dr. J . Valekenier Suringar,
Leonard A . Springer, A .J . van Laren en W.J. Hendriks .
Na afloop van de vergadering werd een bezoek gebracht aan het Arboretum te Wageningen .

Aan het werk

De vereniging bruiste van initiatieven en activiteiten. Begin 1926 werd het eerste Jaarboek
(1925) uitgegeven. Het telde 117 bladzijden en bevatte een groot aantal artikelen van zowel
theoretische als praktische aard. Vooral Prof. Dr. J. Valekenier Suringar en de op 28 september 1926 gepromoveerde Dr. Ir. J .T .P. Bijhouwer hadden hierin een groot aandeel.
De Nomenclatuurcommissie startte haar werkzaamheden en begon met het onderzoeken
van diverse dendrologische werken en geschriften .
Het vraagstuk om eenheid te krijgen in de naamgeving op basis van de besluiten van het
Internationale Botanische Congres te Wenen in 1905 werd bestudeerd . Als leidraad dienden de door Prof. Dr. J. Valekenier Suringar geschreven artikelen.
Men wilde allereerst de problemen bij de geslachten oplossen en daarna die bij de soorten
en variëteiten. Kwesties uit deze tijd waren onder andere het al of niet samenvoegen tot één
geslacht van Aesculus en Pavia, Cupressus en Chamaecyparis, Chaenomeles en Cydonia
en de problemen bij Retinospora. Dit geslacht werd door sommigen opgevat als een groep
jeugdvormen van Chamaecyparis en Thuja . Hiervan vond Prof. Dr. J. Valekenier Suringar, dat "deze rommelpot diende te worden opgeruimd" .
Om eenheid in de naamgeving te verkrijgen en een juist gebruik van de regels te bevorderen, startte de commissie met het corrigeren van prijscouranten van een aantal belangrijke
kwekers. Op deze wijze werd een moderne wetenschappelijke naamgeving ingevoerd in de
prijscouranten van de firma's Van Nes & Zonen te Apeldoorn, Jurrissen & Zoon te Naarden, Pierre Lombarts te Zundert en Abbing & Zonen te Zeist. Later zou nog een aantal andere volgen.
Een derde activiteit van de Nomençlatuurcommissie werd het op naam brengen van houtige gewassen in parken; een kleine commissie bracht die in het Gosterpark en later die in
het Vondelpark te Amsterdam op naam. In de Utrechtse parken gebeurde dit door S.G.A.
Doorenbos .
Op verzoek van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde werd op een van de maandelijkse keuringen een Acer-dag georganiseerd. Door een groot aantal kwekers werden soorten en cultivars ingezonden, die de
Nomenclatuurcommissie op naam bracht.
Op de vergadering en tevens excursie naar Wageningen op 15 juli 1925 werd een schrijven
ontvangen van de Minister van Landbouw en Visserij met de vraag of de N.O . V. een afgevaardigde wilde aanwijzen voor een commissie, die een vervangend sortiment moest samenstellen voor de door ziekte bedreigde iep . De voorzitter Leonard A. Springer werd benoemd. Later zou S.G.A. Doorenbos nog zeer verdienstelijk werk doen voor deze commissie.
Op 9 en 10 juli 1926 werd de eerste zomerbijeenkomst in Arnhem gehouden. De excursie
stond onder leiding van het lid S.H. Frederiks, rentmeester over de landelijke eigendommen, bossen en plantsoenen van de gemeente Arnhem. De fraaie buitenplaats "Angerestein", het park "Sonsbeek" en de gemeentekwekerij van Arnhem werden bezocht. Tij4

P. den Ouden , li d nomenclatuurcommissie 1924-1963

Leonard A. Springer, voo rzitter 1924-1928
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dens de bijeenkomst werd een algemene ledenvergadering gehouden en 's avonds verzorgde Prof. Dr. J . Valekenier Suringar een lezing met -~Is titel: " _Douglas, de pla~~enverzame
laar in het Verre Westen ten tijde der heerschappiJ van Ind1anen en buffels .
In 1927 werd samen met de Bond van Nederlandsche Tuinkunstena&rs de eerste buitenlandse excursie gehouden. De contacten tussen de N.D.V. en de B.N.T . werden vooral
verzorgd door de tuinarchitect Th.J. Dinn. De reis ging naar Brussel, waar onder andere
het prachtige geografische Arboretum te Tervueren werd bezocht. De Amst~rdamse Hortulanus A .J. van Laren schreef hierover in het Jaarboek 1927, dat de voorntter Leon~~d
A. Springer de onvermoeibare leider was en dat hem te:echt hulde :verd gebracht om ZIJn
praktische en veelomvattende dendrologische kennis , d1e op deze re1s weer op verrassende
wijze naar voren kwam.
..
Op de algemene ledenvergadering tijdens de z?merbiJeenk~?'lst van 8 tot e.~ met 10 augustus 1928 trad de voorzitter Leonard A. Spnnger tussentiJdS af wege~s ZIJn hoge leeftijd. Tot nieuwe voorzitter werd S.G .A . Doo:enbos met 18 van de 22 uitgebrachte s_temmen gekozen . De scheidende voorzitter had__z1ch met veel genoegen voor de N .D. V· mgezet en zou zit ook blijven doen. Hij wenste ZIJn opvolger veel succes en geloofde dat de vergadering een goede keus had gedaan . Op voorstel van P . den Ouden werd Leonard A .
Springer benoemd tot erelid .
Tijdens deze zomerbijeenkomst werden het landgoed "Schovenhorst" te Putten en h~t
park van paleis "Het Loo" te Apeldoorn bezocht. Same_n met de Deutsc~e Dendrologische Geselischaft (D.D.G .) werd het Arboretum te Wagenmgen bezocht. H1er was een tentoonstelling ingericht met een uitgebreid sortiment takken van Alnus en Betula. Prof. J?r.
J. Valekenier Suringar hield een lezing, getiteld ; "Wat de N.D.V. op nomenclatuurgeb1~d
heeft bereikt en wat zij kan doen op internationaal gebied, met het oog op de congressen m
Engeland in 1930''.
.
.
De vice-voorzitter van de D.D.G., Prof. Dr. H. Höfker mt Dortmund was__het eerst~ bUItenlandse lid en bezocht frequent de N .D .V.-bijeenkomsten. Later werd hiJ tot erehd benoemd.
"d h
11
Na de zeer geslaagde zomerbijeenkomst van 1929 _ve:me~dde het_verslag:
at et we sagen mede te danken was aan de vele waardevolle mhchtmgen, d1e door Prof. J?,r. J · Valckenier Suringar, Leonard A. Springer en S.G.A. Doorenbos werden gegeven ·
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'Y·l. Hendriks schre~f aan het einde van de twintiger jaren: "Op vergaderingen en excurSies heerste een gezellige en opgewekte stemming; bestuur en leden beijverden zich deze zo
leerrijk mogelijk te maken".
De dertiger jaren

De Nomenclatuurcommissie bereidde voorstellen voor, die door de N.D.V. werden gedaan aan de congressen in Engeland in 1930. Namens de N.D.V. was Prof. Dr. J. Valekenier Suringar afgevaardigde naar het Internationale Botanische Congres in Cambridge en
P. den Ouden naar het Internationale Tuinbouwcongres in Londen.
Het ledental was sinds de oprichting aanmerkelijk gegroeid en de N.D.V. telde begin 1931
een aantal van 153 leden en donateurs.
In 19.32 overleed Prof. Dr. J. Valekenier Suringar, die vooral na zijn afscheid als hoogleraar m 1924 veel voor de N.D.V. had gedaan en het wetenschappelijke gedeelte van het
werk grotendeels voor zijn rekening had genomen. Wel aardig is te vermelden dat hij de
N.D.V. een groot aantal boeken en lantaarnplaatjes had nagelaten. De lantaarnplaatjes
konden worden geleend à f 2,- per zending van maximaal 50 plaatjes. De boeken uit de bibliotheek en de lantaarnplaatjes werden in die dagen zeer vaak aan de leden uitgeleend.
Het werk van Prof. Dr. J. Valekenier Suringar in de Nomenclatuurcommissie werd overgenomen door zijn opvolger Prof. Dr. J. Jeswiet. De Nomenclatuurcommissie werd
gesplitst in een Commissie voor Naaldhoutgewassen, waarin zitting hadden Herman J.
G:o<?tendorst, Dr. Th. C. Oudemans, P. den Ouden en Leonard A. Springer en een Commissie voor Loofhoutgewassen, waarin zitting hadden Dr. Ir. J. T .P. Bijhouwer, Leonard
A. Springer, Dr. H.J. Yenerna en A.H. Westendorp. Enkele jaren later zou Dr. B.K.
Boom in de Commissie voor Loofhoutgewassen Leonard A. Springer vervangen.
In 1932 .werd in de Hortus in Leiden een keuring gehouden van het geslacht Crataegus. De
bleek gr?~t. Men kwam tot de oprichting van de zogenaamde CrataeguscommiSSie, die onder leidmg van Dr. H.J . Yenerna vele jaren werkzaam was .
In .1933 werd een overeenkomst aangegaan met de Koninklijke Ned. Maatschappij voor
Tumbouw en Plantkunde, waarbij de N.D. V. het recht verkreeg mededelingen in het
weekblad van de Maatschappij te plaatsen, dat aan de leden van de N.D.V. werd toegestuurd.
Op 17 en 18 mei 1933 werd een excursie naar Boskoop gehouden, waar diverse kwekerijen
werden bezocht en waar Dr. B.K. Boom de deelnemers rondleidde op de proeftuin, waarvan de aanleg in 1932 was voltooid.
ve.rw.arn~g

Een belangrijke bijdrage aan de dendrologie werd door Dr. B.K. Boom - leraar aan de
Rijks Tuinbouwschool in Boskoop - geleverd, toen in 1933 zijn boek "Nederlandsche
Dendrologie" (geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de meest voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen) verscheen. Bij de nomenclatuur was zoveel
mogelijk rekening gehouden met de lijsten die waren gepubliceerd door de N .D.V.
Bij de jaarlijkse zomerbijeenkomsten was er steeds een koppeling van excursie en algemene ledenvergadering geweest. Vanaf de tweedaagse zomerbijeenkomst in 1935 naar Duitsland werd er geen ledenvergadering meer gehouden. Aan deze excursie werd door 40 personen deelgenomen. De Botanische Tuinen van Keulen en Bonn, het Kurpark in Bad Godesberg en Schloss Dyck werden bezocht. Een jaar later werden parken in Antwerpen en
Brussel, waaronder het Arboretum te Tervueren, bekeken.
Op de algemene ledenvergadering in 1928 werd de wens uitgesproken om tot de samenstelling van een naamlijst voor coniferen te komen . Die taak had P. den Ouden op zich genomen. In 1931 was het werk gereed. Dit was echter vlak vóór een groot internationaal congres over coniferen en in dezelfde periode verschenen ook twee belangrijke handboeken.
J?: werd besloten met de uitgave hiervan te wachten om de nieuwste gegevens in de naamliJSt te kunnen verwerken. In samenwerking met Herman J. Grootendorst werd dit werk
voltooid. In 1937 verscheen het boekje, getiteld: "Naamlijst van Coniferen" met als auteur P. den Ouden.
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De Nomenclatuurcommissie zette haar werk voort en bereidde zich voor op het Internationale Tuinbouwcongres te Berlijn in 1938, waar onder andere Dr. H.J . Yenerna en S.G .A .
Doorenbos aan deelnamen . Op dit congres werd de "Naamlijst van Coniferen" van P .
den Ouden aangenomen voor wat betreft de cultivars .
Op 28 oktober 1938 werd te Wageningen ~e eerste Dendrolog~ndag gehouden . Deze dag
stond onder leiding van Prof. Dr. J . Jeswiet en was voorbereid door Dr. H.J. Venema .
Het geslacht Populus werd besproken . Dr. G . Houtzagers behandelde de b?tan~~che e.n
economische betekenis . De ziekten en plagen werden behandeld door respectieveliJk MeJ .
Dr. H .C . Koning, Dr. H. van Vloten en Mevr . Dr. C. Venema~Schaeffer. D:. H .A.A. van
der Lek sprak over het stekken van populieren . Het gebruik van populierehout werd
besproken door Prof. Ir. A. te WeeheL S.G .A. Doorenbo~ behan~elde het gebruik van de
populier als sierboom . Op deze dag werden ook leden. ~Itgenodigd van samenwerkende
verenigingen zoals de Nederlandsche Boschbouwvereemgmg, de Bond van Nederlandsche
Tuinarchitecten en de Nederlandsche Vereeniging van Deskundige Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen. Het initiatief tot het houden van dendrologendagen ging uit van Dr.
H .J. Venema. Hij kwam op deze gedachte omdat tijdens de bijeenkomsten steeds ~e~l ~~
teriaal van diverse geslachten door de deelnemers werd meegenomen. Er was te wemig tiJd
om dit goed te bespreken . Dat dit een goed initiatief was, mag blijken uit het feit, dat deze
dendrologendagen nog jaarlijks worden gehouden. In 1939 werd het geslacht Rosa behandeld.
De veertiger jaren
De activiteiten van de N.D .V. waren in de moeilijke tijden van de oorlog sterlvverminderd
door de ontwrichtende werking van de toen geldende bepalingen van de bezetter.
In 1940 overleed op 85-jarige leeftijd het erelid, Leonard A. Springer, die ~ndanks zijn
drukke werkzaamheden en hoge leeftijd vanaf de oprichting tot 1928 voorZitter was geweest en die zijn geweldige dendrologische kennis en zijn grote werkkracht had aangewend
voor de belangen van de N.D.V.
Ondanks de moeilijke oorlogsjaren verscheen in 1942 toch het "Gedenkboek J. Valekenier Suringar", dat was samengesteld onder leiding van de Redactiecommissie e~ uit~ege
ven werd door de N. D.V. Het werd een fraai boekwerk met een groot scala van histonsche
en dendrologische bijdragen, waarbij "de grondlegger van de wetenschappelijke beoefening van de dendrologie in Nederland" zoals hij door sommigen werd genoemd, terecht
werd geëerd.
De contacten waren nogal moeilijk in de oorlogsjaren. Tot 30 juni 1942 werden mededelingen en verslagen geplaatst in het weekblad van de Koninklijke Ned. Maatscharpij voor
Tuinbouw en Plantkunde. Toen dit niet meer mogelijk was, werden de mededelingen geplaats in "De Nederlandsche Boomkweeker" totdat in 1944 de "Stichting Vakblad voor
de Boomkweekerij" werd opgericht, waarvan de N.D.V. een van de deelnemers was en
nog steeds is. Deze stichting geeft nu maandelijks het blad "Groen" uit.
Begin 1943 vond voorzitter Doorenbos het beter zich uit het openbare !~ven terug te trekken. Van 1 januari 1943 tot 1 januari 1946 werd Dr. J.D . Ruys voorZitter. Het bestuur
trachtte in die jaren de gewone activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan. In 1941
werd in Baarn de zomerbijeenkomst gehouden, waaraan 80 personen deelnamen. De
laatste zomerbijeenkomst in de bezettingsperiade was in 1942 in Maastricht, waaraan 70
leden deelnamen. Gezien de roerige tijd was dit een grote opkomst.

De derde dendrologendag was gewijd aan de geslachten Picea en A bies en werd in 1941 in
Wageningen gehouden. De vierde had in tegenstelling tot de vorige een algemeen onderwerp. Deze dag werd in Boskoop gehouden en "Boskoop als boomkwekerscentrum" werd
behandeld. In 1943 zou de dendrologendag in Oudenbosch worden gehouden, maar toen
dit niet mogelijk bleek door activiteiten van de bezetter, werd het onderwerp besproken in
het Botanisch Laboratorium van Prof. Dr. A.A. Pulle te Utrecht. Er werden lezingen gehouden over "Ginkgo biloba" door Prof. Dr. A.A. Pulle, "Beplanting van verkeerswegen" door Ir. G.A. Overdijkink, "Straatbeplanting in groote steden" .door.Dr. J.T.P .
Bijhouwer en "Wegenbeplanting en landbouwvraagstukken" door D. Hille Ris Lambers.
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Misschien wel mede dank zij de moeilijke tijden trok deze dag het geweldige aantal van
173 deelnemers, waaronder ook 70 personen van overheidsdiensten. Deze dag was een welkome gelegenheid elkaar te ontmoeten. Een zo groot aantal deelnemers aan een dendrologische bijeenkomst is nooit meer voorgekomen.
Een jaar later werd eveneens in Utrecht het geslacht Rhododendron besproken voor ruim
150 deelnemers .
Over het 20-jarig bestaan in 1944 schrijft W .J. Hendriks: "Het 20-jarig bestaan werd d()or
de ouderen in stilte herdacht, wij wisten toen al zeker dat het 25-jarig bestaan van de
N.D.V. in volle vrijheid kon worden gevierd" .
Na de bevrijding was er veel werk te doen en de activiteiten van de N.D.V. werden geleidelijk hervat. Het jaarprogramma zag er weer net zo uit als in de vruchtbare periode van
vóór de oorlog. Het ledenaantal nam gestaag toe. Op 1 januari 1947 was het aantalleden
293.
Dr. H.J. Venema werd benoemd tot Hoogleraar in de Plantensystematiek, de Dendrologie
en de Plantengeografie en tevens tot Directeur van de Botanische Tuinen te Wageningen.
De nauwe band, die vanaf de oprichting met het Laboratorium in Wageningen bestond
werd voortgezet.
De Nomenclatuurcommissie stelde voor samen te werken met de commissies van andere
verenigingen, die belangen van andere takken van tuinbouw behartigden, om zich eensgezind in te zetten voor een goede nomenclatuur. Uit dit initiatief ontstond de Contactcommissie voor Nomenclatuur, die later Wetenschappelijke Commissie voor de benaming van
Cultuurgewassen ging heten. De N.D.V. was hierin vertegenwoordigd door onder andere
Prof. Dr. H.J. Yenerna en S.G.A. Doorenbos.
In 1947 werd de eerste naoorlogse zomerbijeenkomst gehouden. In Twente werden onder
andere Arboretum "Poort Bulten" en het landgoed "Huize Singrave" door 87 deelnemers bezocht.
De draad van de dendrologendagen werd weer opgevat en achtereenvolgens werden de
geslachten Fraxinus en Acer besproken.

werden steeds b0omgeslachten besproken zoals Juglans, Malus, Sorbus, Quercus, Fagus
en Betula. De verslagen verschenen steeds in het Jaarboek.
De zomerbijeenkomsten werden in Nederland gehouden met uitzondering van de reis naar
Dortm..und in 1959, waar onder andere de Botanische Tuin en de Bundesg~_rtenschau we_rden bezocht. Er waren 57 deelnemers, wat een normaal aantal was voor biJeenkomsten lil
die tijd. ·
.
. .
·
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Het bestuur voerde in deze periode veel overleg met allerlei orgamsat1es en lilste lilgen,
waarvan vele zich op het terrein van de N.D.V . bewogen of er raakvlakken mee hadden.
Op 21 juli 1955 werd S.G .A. Doorenbos gehuldigd om?at .hij 25 jaar voorzitter was. Als
dank voor zijn stimulerende leiding werd hem een studiereis naar Engeland en Schotland
aangeboden. Doorenbos beloofde - geheel naar zijn aard - deze reis nuttig te maken voor
de Nederlandse boomkwekerij door zoveel mogelijk enthout, stekken en zaden mee te
.
.
brengen van voor ons nieuwe gewassen.
Op de algemene ledenvergadering in 195 5 deelde W. J . Hendnks mee lil 19.56 af te zullen
treden als secretaris-penningmeester. Als opvolger werd gekozen F. J: Fontalile, h?ofd van
de Plantsoenendienst te Eindhoven, die per 1 januari 1956 de functie van Hendnks over-

~~24 februari 1956legde de toen 72-jarige W.J. Hendriks zijn functie na 32 jaar officieel

neer. Tijdens de huldigingsbijeenkomst, ~iie geleid werd_ door Pro.f. Dr. H:J. Venema,
reikte Ir. F.N. Honig, Directeur van de Tulilbouw, Hendnks de versierselen mt ?ehorende
bij de onderscheiding door H .M. de Koningin tot Ridder in de Orde ~an OranJe ~ass~u.
In zijn toespraak merkte Venema op: "Deze bescheiden, maar krach~1ge perso?nhJk~~Id,
die met nimmer aflatende toewijding- samen met S.G.A. Doorenbos, Ieder op eigen w~Jze
deN .D.V . heeft bestuurd en gemaakt tot een vereniging met zowel in binnep-als bUitenland een groot aanzien". Zijn loopbaan wordt hierna kort geschetst.

Op 24 juni 1949 werd in Wageningen het 25-jarig jubileum van de N.D. V. gevierd, waarbij
men W.J. Hendriks huldigde voor zijn jarenlange secretaris-penningmeesterschap .
In 1949 verscheen ook het boek van P. den Ouden, getiteld: "Coniferen, Ephedra en
Ginkgo". Het was een vervolg op de "Naamlijst van Coniferen" uit 1937. Den Ouden
verrichtte hiermee een geweldig werk. Hij was hiertoe mede gestimuleerd door W. J. Henctriks en ondervond veel steun van het Laboratorium voor Plantensystematiek in Wageningen, met name van H .W. Renkema.
Rond deze tijd verscheen eveneens het eerste deel (van de geplande 12 afleveringen) van de
tweede, herziene druk van "Onze Loofhoutgewassen" door W.J. Hendriks. De 12de aflevering verscheen in 1957, waarmee het boek was voltooid. Dit lijvige werk was grotendeels
in de dertiger jaren geschreven. Hendriks ondervond veel medewerking van Leonard A.
Springer en van het hierboven genoemde Laboratorium, in het bijzonder ook van H.W.
Renkema. De eerste druk was al in 1940 gereed, maar ging door oorlogshandelingen op
enkele exemplaren na verloren.
De vijftiger jaren

In het begin van de vijftiger jaren had ook de N.D.V. te lijden van de economische teruggang. De noodzakelijke contributieverhoging leidde maar tot een gering ledenverlies. In
het begin van 1950 was het ledental 275 .
Het kostte veel moeite om het Jaarboek tijdig te laten verschijnen. Dit was niet alleen te
wijten aan de moeilijke financiële positie, maar ook aan de afname van het aanbod van geschikte artikelen. Veel artikelen werden al in andere bladen geplaatst zoals in "De Boomkwekerij".
De dendrologendagen werden traditiegetrouw elk jaar in Wageningen gehouden . In het
begin van de vijftiger jaren volgden op de onderwerpen "Zaad en Zaaien" in 1948 en
"Opheusden als boomkwekerscentrum" in 1949 weer twee algemene onderwerpen, namelijk "Export van houtige gewassen" en "Toepassingen van de Plantensociologie". Hierna
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Willem Johan Hendriks werd op 12 juni 1884 in Arnhem geboren. Hij begon zijn loopbaan op de gemeentekwekerij van Arnhem en volgde er praktijklessen . Vanaf 1904 werkte
hij op diverse boomkwekerijen in Nederland, Duitsland en Engeland totdat hij in 1914 tot
bedrijfsleider werd benoemd bij de firma K. van Nes & Zonen te Apeldoorn. Hier leidde
hij de kwekerij en voerde ook enkele grote werken uit. In 1926 werd hij benoemd tot opzichter bij de Dienst der Beplantingen in Amsterdam. Na een aantal bevorderingen werd
hij in 1948 plaatsvervangend Hoofd van de Afdeling Beplantingen. De herstelwerkzaamheden van het door de oorlog zwaar gehavende groen voerde hij uit en hij had een groot
aandeel in de aanleg van het Amsterdamse Bos. Na zijn pensionering in 1950 was hij nog
zeer actief en voerde nog vele particuliere opdrachten uit onder andere in Nederland ,
Frankrijk, Spanje en Engeland. Het herstel van Arboretum "Poort Bulten" nam hij ter
hand.
.
Voor zijn vele werk voor de N.D .V. , waarbij de meeste leden zullen. terugdenken aan de
goed georganiseerde excursies, die onder zijn leiding werden gehouden, werd hem het erelidmaatschap verleend en werd hem tevens een studiereis naar Italië aangeboden.
De zestiger jaren

Begin 1960 was het aantalleden van de N.D. V. 236. Op 28 april1962 trad S.G.A. Doorenbos tussentijds af als voorzitter. Vanwege zijn hoge leeftijd vond hij het beter, dat zijn
taak door een jongere werd overgenomen. S.G.A. Doerenbos werd tijdens zijn afscheid
met veel waardering toegesproken en door de vergadering benoemd tot erevoorzitter.
Tot opvolger werd Ir. C. Dorsman gekozen, die door Doerenbos "een man van wetenschap en praktijk" werd genoemd. In zijn toespraak hekelde Dorsman het gemis aan ideaal en bezinning van de moderne tijd en de vervreemding van de natuur. Hij zette de praktische en de wetenschappelijke taak van de N.D.V . uiteen en sprak uit dat het belangrijk is
de jongeren te motiveren voor het werk van de N.D .V.
In 1963 verscheen het 22ste Jaarboek, een bundeling van de jaren 1959, 1960 en 1961. Dit
zou tevens het laatste Jaarboek zijn.
Het 40-jarig jubileum werd in 1964 in Wageningen gevierd. Prof. Dr. H.J. Venema vertelde in zijn toespraak: "Toen ik in 1928 in dienst kwam bij het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie werd ik door Prof. J. Valekenier Suringar in contact gebracht
met de N.D.V. Hier leerde ik Doerenbos en Hendriks, maar ook Dr. J.D. Ruys, Ir. Ch.P .
Moerlands, J. de Bie, P.L.M. van der Bom, L.W. Copijn. J. Eveleens, J. Dijkhuis, J. Jurrissen, G.A. Keessen, A.J . van Laren, P. den Ouden, J. Smits, D.F. Tersteeg, H. Veendorp, H.W. Vink, J. Vroom en vele anderen kennen. Hun gedegen kennis en vakbekwaamheid, gepaard gaande met een groeiende vriendschap heeft gemaakt, dat ik - van
nature verenigingsschuw - mij meer dan met welke andere vereniging verbonden gevoel
met de N.D.V.".
Tijdens ditjubileum besprak voorzitter Ir. C. Dorsman de situatie, waarin de N.D.V. verkeerde. Hij noemde de dendrologendagen en de excursies, onder andere dankzij Prof. Dr.
H.J. Venema en F.J. Fontaine, hoogtijdagen. Sinds de oprichting zijn er vele nieuwe ontwikkelingen geweest, waardoor de positie van de N.D.V. is veranderd. Vele instellingen
begeven zich op het terrein van de N.D.V. Dit zijn onder andere het Proefstation voor de
Boomkwekerij, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen en
het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen. Volgens Ir. C. Dorsman moeten
we hen niet zien als concurrenten. Overal werken onze leden en de N.D.V. heeft dit gestimuleerd en heeft mogelijk het klimaat geschapen, waarin dit kon ontstaan. Het doel van
de N.D.V. is in al deze jaren hetzelfde gebleven. De belangrijkste taak voor de N.D.V. in
de toekomst is wellicht een gespreks- en coördinatiecentrum te zijn voor al deze activiteiten en zorg te dragen voor publikatie van de resultaten aan onze leden en naar buiten.
Daarmede moet het mogelijk zijn de liefde voor houtige gewassen en de studie en het gebruik ervan verder te stimuleren.
Vanwege de hoge kosten van het Jaarboek en de moeite die moest worden gedaan om geschikte kopij te krijgen, verschenen de laatste Jaarboeken steeds te laat en waren zij vaak
een combinatie van twee of meer jaren. Daarom werd de mogelijkheid onderzocht om te
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fuseren met de uitgave "Dendroflora" van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen, waarvan de eerste uitgave in 1964 was verschenen. De N .D.V. zou dan een be..
langrijke dendrologische bijdrage aan "Dendroflora" kunnen leveren.
Ondanks de bezwaren van een aantal leden, die met leedwezen het Jaarboek zag verdWIJnen werd op de algemene ledenvergadering op 13 januari 1965 de door het bestuur opgest~lde concept-overeenkomst aanvaard en het bestuur gemachtigd de overeenkomst met
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen aan te gaan. De overeenkomst werd
op 1 maart 1965 getekend. Namens de N.D.V . werden .Ir. ~ · Dorsm~n: Dr. B.K. Boom en
G Boelerna in de redactie benoemd en namens de Konmkhjke Veremgmg voor Boskoopse
C~lturen Herman J. Groetendorst (hoofdredacteur), Ir. F. Schneider en J.B .B. Tromp.
In hetzelfde jaar verscheen het tweede nummer van "Dendroflora" als een gemeenschappelijke publikatie van beide verenigingen .
In de zestiger jaren speelde het probleem van de sortiments~eperking. De ~.D.V . was van
mening dat er diende te worden gewaakt tegen een vervlakkmg van het sorti~ent door een
gebrek aan kennis van de gewassen en pleitte vo~r een ruim en .goed s?rt,\ment. V?oral
secretaris-penningmeester F .J. Fontaine schreef hierover vele_ a.rti~elen m Beplantmgen
en Boomkwekerij"- waarin ook regelmatig verslagen van actiVIteiten van de N.D.V . verschenen - nu dit niet meer mogelijk was in een eigen jaarboek.
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De inventarisatie van bijzondere houtige gewassen, die door W.J. Hendriksin de jaren
vijftig was begonnen, werd overgedragen aan F .J. Fontaine, die nu ook het erbij behorende foto-archief ging beheren.
De zomerbijeenkomsten werden in Nederland, maar ook in België en Duitsland gehouden.
In 1961 werden de kwekerijen van H.A. Hesse te Weeneren D. Hobbie te Linswege in
West-Duitsland bezocht. Tijdens de tweede naoorlogse reis naar onze oosterburen in 1966
werd onder andere de Botanische Tuin van Keulen en Schloss Dyck bezocht. In 1960 en in
1969 werd een bezoek aan België gebracht, waar onder andere weer het geografisch Arboretum te Tervueren op het programma prijkte.
De dendrologendagen werden in een ononderbroken reeks te Wageningen gehouden, waar
de volgende geslachten werden besproken: Prunus, U/mus, Aesculus en Castanea, Malus,
Alnus, Carpinus en Ostrya, Cotoneaster, Viburnum (25ste dendrologendag), Crataegus,
Pinus en A eer. Tot de inleiders behoorde steevast S.G.A. Doorenbos, die het meegebrachte materiaal besprak en de bekwame dendroloog H .W. Vink, die het sortiment en het gebruik ervan behandelde. Prof. Dr. H .J . Yenerna besprak en belichtte op vele dendrologendagen het taxonomische gedeelte. Op deze dagen en ook op excursies had Hortulanus
W.J.M. lanssen van de Botanische Tuinen van de Landbouwhogeschool te Wageningen
een belangrijke betekenis voor de N. D.V. Met zijn grote praktische dendrologische kennis
was hij een vraagbaak voor velen en wist hij ieder met zijn enthousiaste verhalen te boeien.

De zeventiger jaren

Begin 1970 telde de N. D .V. 395 leden. Deze ledengroei kwam voor een groot deel tot stand
door het grote aantal adspirant-leden dat toetrad. Vooral veelleerlingen van tuinbouwscholen werden lid.
In 1970 werd de Nomenclatuurcommissie opgeheven. Deze commissie, die vooral in de
dertiger jaren veel belangrijk werk verrichtte, was de laatste jaren niet meer bijeengekomen. Na de vorming van de Wetenschappelijke Commissie voor de Nomenclatuur van
Cultuurgewassen werd al veel werk door deze commissie gedaan.
Op de ledenvergadering werd Prof. Dr. H.J. Venema tot erelid benoemd. Hij nam in 1970
afscheid van zijn ambt als Hoogleraar in de Plantensystematiek, de Dendrologie en de
Plantengeografie. Yenerna was toen al 40 jaar lid van de N.D.V., sedert 1931 lid van de
Nomenclatuurcommissie en van de Redactiecommissie van het voormalige Jaarboek
waarin hij vele artikelen schreef. De jaarboeken werden door hem en zijn staf geredigeerd:
Met name H.W. Renkema en later G. Boelerna hadden hierin een zeer groot aandeel. Tevens was Venema de inspirator van de dendrologendagen, die bijna alle in "zijn" laboratorium werden gehouden.
Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. H.J. Yenerna leverde F.J. Fontaine in
"Belmontiana" -de bij die gelegenheid aan de hoogleraar aangeboden "erebundel" -een
bijdrage, getiteld: "Het geslacht Betula" (Bijdrage tot een monografie). De overdruk hiervan werd door de N.D.V. uitgegeven.
In 1972 werd het bestuur structureel gewijzigd door het secretariaat-penningmeesterschap
te splitsen. F.J. Fontaine bleef secretaris en P.L.M. van der Bom werd penningmeester.
Eveneens in 1972 trad Ir. C. Dorsman af na 10 jaar voorzitterschap en werd opgevolgd
door Mej. J.J.M.H. Oudemans.
Vo~r het eerst in .de geschiedenis van de N. D.V. werd een zesdaagse buitenlandse reis georgamseerd. In mei 1972 werd deze door F.J. Fontaine voortreffelijk voorbereide reis naar
Engeland gehouden. De 50 deelnemers bezochten onder andere Sissinghurst Castle Scotney Castle, Bedgebury Pinetum, Sheffield Park, Wakehorst Place, Nymans Park' Leonardslee Park, Grayswood Hill, Wisley Gardensen de Royal BotanieGardensin Ke~. Het
werd ~en onvergetelijke reis, die naast een groot saamhorigheidsgevoel ook door het enthousiasme van de deelnemers een uitstraling had naar de hele vereniging.
In 1973 werd de Adviescommissie opgericht. Hieraan had vooral secretaris Fontaine veel
arbeid en denkwerk besteed. De belangrijkste taak van deze commissie was te adviseren
o.ver de ~endrologische waarde van parken, arboreta en andere. Vooral H. W. Vink heeft
Zich als hd van deze commissie zeer verdienstelijk gemaakt. Er is onder andere geadviseerd
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over de Juvenaatstuin te Zevenaar, het Arboretum " Poort Bulten" te De Lutte en het Pinetum "De Dennenhorst" te Lunteren. De commissie was echter maar een kort leven beschoren en werd in 1981 weer opgeheven.
Het 50-jarig bestaan in 1974 werd op waardige wijze gevierd. Het komt ni.e t vaak voor dat
een mede-oprichter een dergelijk jubileum meemaakt. De N.D.V. prees Zich dan ook zeer
gelukkig, dat de nog zeer vitale ere-voorzitter en mede~oprichte: S.G .A. Doo~enbos de
feestrede hield . De in 1970 tot Directeur van de Botamsche Tumen te Wagenmgen benoemde Dr. Ir. R .A.H. Legro hield op deze dag een voortreffelijke diapresentatie.
Begin 1975 nam F .J . Fontaine afscheid van het bestuur. Hij was 19 jaar secretaris ~~weest
en had dit 16 jaar gecombineerd met het penningmeestersc?ap. Als ~ank voor ~IJn vele
werk werd hem een reis naar Italië aangeboden. F .J . Fontame had ZICh al deze Jaren op
bijzondere wijze voor de N .D . V. ingezet. Als schrijver van vele dendrologische artikelen
heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de verbreidi~g van de den~rologische kennis. Hij had zich een waardig opvolger van de eerste secretans W.J . Hendnks getoon~. Op
de algemene ledenvergadering van I maart 1975 werd Ir. J.J .C. lanssen tot secretans gekozen.
De zomerbijeenkomsten werden grotendeels in het buitenland gehouden. Vooral België
werd bezocht. Het zal moeilijk zijn in de ons omringende landen een belangrijke collectie
te vinden waaraan door de N.D.V. nog geen bezoek is gebracht. De zomerbijeenkomst
1975 voerde de deelnemers onder andere naar het landgoed Twickel in Delden, de Botanische Tuin van Münster en het Kurpark Bad P yrmont in West-Duitsland. Deze zomerbijeenkomst telde het ongelooflijke aantal van 145 deelnemers en verliep onder de deskundige leiding van P .L.M. van der Bom vlekkeloos. Een dergelijk aantal deelnemers is daarna
nooit meer bereikt.
,
In 1977 werd de tweede grote buitenlandse reis gehouden. Ongeveer 70 deelnemers maakten de 7-daagse rondtocht door Ierland mee, die door P.L.M. van der Bom voortreffelijk
was georganiseerd. In Ierland werden onder andere bezocht: de Botanische Tuinen van
Dublin Malahide Castle, Howth Castle, de Japanse tuin in Kildare, Powerscoort Estate,
Mount'Usher, Kennedy Arboretum, Mount Congreve, Fota Gardensop Great Island bij
Cork, Garnish Island, Bourne Vincent Memorial Park in Killarney en Birr Castle. Evenals
de reis in 1972 naar Engeland was ook deze dendrologische reis buitengewoon geslaagd.
Op 14 april 1978 werd aan de ingang van het Zuiderpark in ' s-Gravenhage een I?ortret in
brons van onze ere-voorzitter S.G.A. Doorenbos onthuld. De N .D. V. bood dit portret
aan de gemeente 's-Gravenhage aan ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Doore~
bos. De N.D.V. wilde hem hiermee eren, daar hij vanaf de oprichting met zijn ongeloofliJke dendrologische kennis en zijn grote enthousiasme velen heeft geholpen en de N.D.V. al
deze jaren heeft geïnspireerd.
In dit jaar werd ook de zilveren "S.G .A. Doorenbospenning" ingesteld. Deze penning
wordt voor een periode van 5 jaar uitgereikt aan een persoon met grote verdienste voor de
dendrologie. S.G.A. Doorenbos was de eerste aan wie deze penning werd uitgereikt.
Doorenbos had per codicil bepaald, dat na zijn overlijden de zilveren "S.G .A . Doorenbospenning" over zou gaan in handen van de Rotterdamse dendroloog J .R.P. van Hoey
Smith. Na het overlijden van S.G.A. Domenbos in 1980 is dit volgens zijn wens in 1981
geschied op de algemene ledenvergadering.
De jaren zeventig werden gekenmerkt door een wisseling van het bestuur. Het r:ieuwe
bestuur onder de energieke leiding van Mej. J .J .M.H. Oudemans verdeelde on~erhn.~ de
taken en werkte eendrachtig samen voor de belangen van de N.D.V. Aan het JaarliJkse
programma met excursies, de tweedaagse zomerbijeenkomst en de dendrologendag werd
steeds door veelleden deelgenomen.
De dendrologendagen werden door het bestuur georganiseerd in samenwerking met Drs .
D.O. Wijnands, Directeur van de Botanische Tuinen van de Landbouwhoges~?ool t.e W~
geningen en Dr. P.C. de Jong, Directeur van de Botanische Tuinen van de RIJks~n~versi
teit te Utrecht. Zij verzorgden beurtelings het taxonomische gedeelte van de mleidmgen.
Ook nog in de jaren zeventig boeide S.G.A. Doorenbos zijn gehoor als hij de door de deelnemers meegebrachte takken besprak. Achtereenvolgens werden de volgende onderwerD

pen besproken: Rhododendron, Populus en U/mus (in samenwerking met het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"), Berberis, Ilex,
Ericaceae (met uitzondering van Rhododendron), U/mus, Salix, Quercus, Malus en de
boomvormende Vlinderbloemigen.
In deze periode nam het aantal jongere leden steeds toe. In overleg met het bestuur werden
door de jongeren excursies georganiseerd, die door ervaren dendrologen werden geleid.
Op deze wijze werd getracht de bij de ouderen aanwezige schat aan dendrologische kennis
over te dragen op de jongere generatie.
In 1977 werd op initiatief van de leden Dr. P .C. de Jong en Ir. F. Schneider een Mededelingenblad gestart.

De tachtiger jaren

In september 1981 was de 7-daagse dendrologische reis naar Frankrijk het hoogtepunt.
Overigens waren er in 1937 al vergevorderde plannen om een reis naar Frankrijk te maken,
doch deze kon op het laatste moment in verband met de moeilijke (crisis-)tijd geen doorgang vinden. In 1981 namen bijna 100 leden deel aan deze reis en werden onder andere bezocht: de tuinen van het Petit Trianon te Versailles, Arboretum Chèvreloup te Versailles,
Jardin des Plantes te Parijs, Arboretum te Verrières Ie Buisson (Vilmorin), Arboretum
Des Barres te Nogent-sur-Vernisson, LaFosse te Montoire-sur-le Loir et Cher, in Angers
de kwekerijen van Minier, Arboretum La Maulevrie en de Jardin des Plantes, Arboretum
te Harcourt en in Varengeville-sur-Mer nabij Dieppe Les Jardins du Vasterivalen het Pare
Flora! des Moutiers.
Onderwerpen van de dendrologendagen waren Rosa, Be tu/a, Juglandaceae en Euonymus.
In 1982 trad Mej. J.J.M .H. Oudemans na 10 jaar voorzitterschap af. Als waardering voor
haar geweldige inzet en enthousiasme werd zij benoemd tot erevoorzitter. Dr. H.J. Oterdoom werd haar opvolger.
De samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen verliep al die
jaren voorspoedig. De reeks Dendroflora's die verscheen oogstte veel waardering bij deleden.
Op 20 februari 1982 overleed de hoofdredacteur Herman J. Grootendorst, die vanaf het
eerste nummer de stuwende kracht achter Dendraflora is geweest. Tot opvolger werd H.J.
van de Laar benoemd.
In het begin van de tachtiger jaren is de N. D.V. een bloeiende vereniging met iets meer dan
500 leden. De activiteiten bestaan voor een groot gedeelte uit excursies naar dendrologische verzamelingen. De leden hebben veel belangstelling voor de studie van de dendrologie
en de praktische benadering ervan. De excursies zijn zeer geschikt om ervaringen uit te
wisselen. Tijdens de jaarlijkse dendrologendag wordt een geslacht of een familie vanuit
verschillende gezichtspunten behandeld.
De 60-jarige N.D.V. wordt gekenmerkt door de onderlinge vriendschap van haar leden.
Tijdens alle bijeenkomsten heerst nog steeds de al in 1928 door W.J. Hendriks gesignaleerde gezellige en opgewekte stemming en de bereidheid van de deelnemers om de bijeenkomsten voor iedereen zo leerzaam mogelijk te maken.
In deze goede sfeer tracht de N.D.V . haar oorspronkelijke doelstellingen, die in deze tijd
nog steeds gelden, te verwezenlijken. Zij spreekt de verwachting uit, dat de belangstelling
voor de kennis en het gebruik van houtige gewassen ook in de toekomst even groot aanwezig zal blijven en zelfs zal mogen toenemen. De Nederlandse Dendrologische Vereniging
zal voor zover dit in haar vermogen ligt hieraan bijdragen.

14

